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Ako správne sadiť jahody 
 

 

Moderátor: No a s úžitkovými rastlinami nám prišiel pomôcť... Kto? No predsa náš pán 

profesor.  

Martin: Do najvyššieho vyvýšeného záhona v najvyššie položenej časti záhrady pani 

domácej založíme krásne veľké jahodovisko. No a koho iného by sme si 

k takémuto počinu prizvali, ak nie nestora slovenského ovocinárstva – pána 

profesora Hričovského. Vitajte, pán profesor. 

Profesor: Dobrý deň, priatelia. Prosil by som, keby všetci ste nasledovali túto rodinu 

a keby ste prijali tieto naše rady ako ponaučenie pre vás, lebo jahody patria 

do každej rodiny. Časť výsadby robíme teraz – v apríli až máji, to je prvé. 

A druhý je augustový. Ale priatelia, keď máme sadenice ako toto, máme 

v zakoreňovačoch, tak tú výsadbu prakticky môžte1 robiť celé leto.  

Martin:  My sa pustíme do práce, aby sme iba nerozprávali, ale popritom, 

samozrejme, odznejú ďalšie zaujímavé informácie. Napríklad, povedzme si 

čosi o odrodách. Ja pánovi profesorovi takto podám jednu sadeničku. Je to 

konkrétne Elsanta. Odroda Elsanta, ktorú veľmi vrelo odporúčate.  

Profesor: Elsanta je odroda, ktorú vždy odporúčam v reláciách či už rozhlasu alebo 

televízie. Pochádza z Holandska. Je stredne skorá, vysokoodolná 

a nezahníva. Jahody sú samoopelivé. Ale, priatelia, tak ako vždy vám 

hovorím, keď máme aj samoopelivé, sú vedľa seba, kvôli opeleniu sa zvyšuje 

úroda až o 30 %.  

Čo urobíme teraz? Menovku odstránime a tieto korienky, ktoré sú po 

vybratí z kontajnera, takto jemnučko nožničkami ... 

Martin:  Ja vám to podržím.  

Profesor: ... posekám, ... 

Martin:  Takto vám to podržím.  

Profesor: ... aby tie korienky čo najskoršie mohli začať sa ujímať.  

Martin:  Ďalšia. 

Profesor: Obdobne to urobíme a Martin bude sadiť. Pri tej výsadbe nezabudnite, že 

sadíme jahody buď do voľnej pôdy alebo do fólie priamo. Do voľnej pôdy 

ten spon sa žiada. Sadenička od sadeničky od seba aspoň 30 – 35 cm 

a riadky medzi sebou aspoň 60 cm. Takže Martina poprosím, keby tak 

urobil.  

Martin: Tie vzdialenosti tu sú tých 30 – 40 cm, ale tie riadky sú trošku tesnejšie. My 

chceme, aby sa rýchle rozrástla, (...) zarástla tá plocha teda jahodami.  

 

 

 
1 štandardne: môžete 
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Profesor: Tak môžu byť užšie, lebo miesta je tu menej, ale ja vám hovorím to, čo je 

optimálne. A čo je hlavné, keď to vysadí, tak pekne vodičkou zalejeme. A to 

zalievanie zopakujeme do týždňa aspoň trikrát, najmä v tých prvých dňoch 

po vysadení.  

Martin:  Ešte si pán profesor povedzme niečo o tej druhej odrode – Korona. To je 

takisto holandská odroda. 

Profesor: Potom je druhá odroda – Korona. Stredne skorá, opäť pochádza 

z Holandska, je vynikajúcim doplnkom odrody Elsanty. A potom máme ešte 

tretiu odrodu – Sengu Sengánu, ktorú poznáme už dlhé, dlhé roky.  

Toto všetko vždy pri tých sadeničkách takto nožničkami trocha skrátim 

a zabezpečím dobré zakorenenie. Keď je poškodený lístok ako tento, 

nožničkami odstránime. To potom pani domáca pozberá. A takto sadíme. 

Priatelia moji, nezabudnite, že jahody sú vhodným doplnkom stravným pre 

deti i pre dospelých ľudí. A mali by sme ich pestovať, nakoľko máme 

vynikajúce podmienky prakticky na celom území Slovenska. Takže, prosím 

vás všetkých, nezabudnite na jahody.  

  

 

 

Televízia JOJ, 19. 5. 2019, minutáž: 01:54 min. 
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